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FATO RELEVANTE

A PORTO SEGURO S.A. (“Porto Seguro”) (B3: PSSA3), em atendimento à Resolução CVM
44/2021 e legislação em vigor, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral a celebração,
nesta data, de um acordo de investimentos (“Acordo”) com a totalidade dos acionistas da CDF
Assistência e Suporte Digital S.A. (CNPJ nº 08.769.874/0001-10, “CDF”). O referido Acordo
disciplina (i) a constituição de uma nova companhia (“Newco”), que será titular de 100% da Porto
Seguro Assistência e Serviços S.A. (CNPJ nº 41.608.574/0001-24), e (ii) o aporte à Newco de
100% das ações de emissão da CDF.
A Newco será controlada pela Porto Seguro e explorará serviços de assistência automotiva e
residencial oferecidas hoje aos segurados Porto, clientes Porto Faz e Reppara! e também as
soluções da CDF, maior marketplace B2B2C de serviços do Brasil e que oferece serviços de
assistência, instalação e manutenção presencial, além de suporte remoto para consumidores dos
segmentos de varejo, telecomunicações, utilities, seguros e mercado financeiro, criando uma das
maiores empresas de serviços do país para diversos clientes através de diferentes canais de
venda.
A conclusão da operação está sujeita ao atendimento de condições precedentes usuais a esse
tipo de operação, incluindo a conclusão da cisão da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais,
informada ao mercado em fato relevante de 04 de junho de 2021, e a aprovação da operação
pelo CADE.
Realizaremos uma teleconferência pública com o mercado para apresentar em mais detalhes o
acordo com a CDF e a constituição da nova empresa e responder os questionamentos do mercado
hoje, quinta-feira, 12 de maio de 2022, às 13h30, com a participação dos executivos da Porto e
da CDF. Segue link para participar da teleconferência, que será realizada através do aplicativo
Zoom:
https://portoseguro-br.zoom.us/meeting/register/tZUvdu-spzwvHNZoPQLM7q-Wn02SC_R969ez
A Porto Seguro manterá seus acionistas e o mercado devidamente informados sobre eventuais
atualizações a respeito da matéria tratada neste Fato Relevante.

São Paulo, 12 de maio de 2022.

Roberto de Souza Santos
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT

PORTO SEGURO S.A. (“Porto Seguro”) (B3: PSSA3), in compliance with CVM Resolution
44/2021 and legislation in force, informs its shareholders and the market in general the execution,
on this date, of an investment agreement (“Agreement”) with all shareholders of CDF Assistência
e Apoio Digital S.A. (CNPJ No. 08.769.874/0001-10, “CDF”). The aforementioned Agreement
governs (i) the constitution of a new company (“Newco”), which will own 100% of Porto Seguro
Assistência e Serviços S.A. (CNPJ nº 41.608.574/0001-24), and (ii) the contribution to Newco of
100% of the shares issued by CDF.
The Newco will be controlled by Porto Seguro and will explore automotive and residential
assistance services offered today to Porto policyholders, Porto Faz and Reppara! clients and also
the CDF solutions, the largest B2B2C marketplace for services in Brazil that offers assistance,
installation and maintenance services, as well as remote support for clients in the retail,
telecommunications, utilities, insurance and financial market segments, creating one of the
largest service provider companies in the country to different clients through different sales
channels.
The completion of the transaction is subject to compliance with the usual precedent conditions
for this type of transaction, including the conclusion of the spin-off of Porto Seguro Companhia
de Seguros Gerais, informed to the market in a material fact dated June 4 th, 2021, and the
approval of the transaction by the Administrative Council for the Economic Defense (CADE).
We will hold a public conference call (in portuguese only) with the market to present in more
detail the agreement with CDF and the incorporation of the new company and answer the
market's questions today, Tuesday, May 12th, 2022, at 01:30pm BRT (12:30pm EDT), with the
participation of executives from Porto and CDF. Follow the link below to participate in the
conference call, which will be held through the Zoom application:
https://portoseguro-br.zoom.us/meeting/register/tZUvdu-spzwvHNZoPQLM7q-Wn02SC_R969ez
Porto Seguro will keep its shareholders and the market duly informed of any new information
regarding the matter dealt within this Material Fact.

São Paulo, May 12th, 2022.

Roberto de Souza Santos
CEO & IRO

